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П О К А Н А  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с изискванията за първоначално обучение на членове на Комитети и Групи 
по условия на труд на Наредба №4/1998 г. имаме удоволствието да  поканим Ваш/и 
представител/и на нашето двудневно "Първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ". 
 

 
Първоначалното обучение на членове на Комитети и групи по условия на труд се провежда в 

съответствие с изискванията за продължителност и обхват на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за 
обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията. 

 
Първоначалното обучение комбинира присъствено и онлайн обучение и ще се проведе по 

следния начин: 
 

 12 учебни часа присъствено обучение в два дни 

 18 часа онлайн обучение – всеки участник получава индивидуални данни за достъп в 
рамките на 30 дни. 

 всеки участник получава безплатно книга с разработки на 10-те задължителни теми за 
първоначално обучение на КУТ и ГУТ 

 всеки участник получава удостоверение за първоначално обучение съгласно 
образеца в приложение 1 на Наредба 4/1998 г. 

 

ПРИСЪСТВЕНА ПРОГРАМА (12 учебни часа): 

 
Първи ден (10.00 - 15.30) 
1. Основни понятия в безопасност и здраве при работа. 
2. Функции, задължения, административна и наказателна отговорност на органа по 
безопасност и здраве при работа. Примери от практиката. 
3. Учредяване на Комитет/ Група по условия на труд. 
4. Какво прави службата по трудова медицина. 
5. Инструктажи във фирмата. 
6. Основни дейности и документация по ЗБУТ, които подлежат на проверка от Инспекция 
по труда. 
 

Втори ден (10.00 - 15.30) 
1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а година. 
2. Правила за документиране на инструктажи. Правилно попълване на книги за 
инструктаж. 
3. Периодични медицински прегледи – изисквания и добри практики. 
4. Изготвяне на списък на личните предпазни средства и определяне на срокове на 
износване. 
5. Разследване на трудови злополуки. 

 
 

  



 

ОНЛАЙН ПРОГРАМА + БЕЗПЛАТНА КНИГА ПО ТЕМИТЕ: 

1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб; 

2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труд в предприятието; 

3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд; 

4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето 

и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето; 

5. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на 

информация; 

6. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, 

социални и икономически последици; 

7. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи 

на комитетите и групите по условия на труд; 

8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в 

областта на безопасността и здравето при работа; 

9. Специална закрила на някои категории работници; 

10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола. 

 

ЦЕНА  

Редовна цена: 84 лв. с ДДС.  

Цена с отстъпка за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА: 42 лв. с ДДС. 

 

Цената включва: лекции, книга "Наръчник за обучение на КУТ и ГУТ", обучителни 

материали, кафе паузи, минерална вода, сандвич за обяд, удостоверение за 

първоначално обучение, достъп до онлайн първоначално обучение по ЗБУТ за 30 дни. 

 
 

 
Участие може да заявите чрез формата за заявка в Otgovori.Info  или на посочения 

телефон / имейл. 
 
За още информация: инж. Деяна Илиева, GSM 0889 319 568, d.ilieva@otgovori.info 

 

 
 

С уважение:  

Д-Р ИНЖ. ДЕЯНА ИЛИЕВА 

Управител 

"Доцео" ЕООД   

 


